
REGULAMIN KONKURSU  

„Mój pupil w krainie snów” (dalej „Regulamin”)  

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1.Organizatorem konkursu „Mój pupil w krainie snów”  zwanego dalej „Konkursem” jest sklep 

internetowy www.materace-dla-ciebie.pl, działający pod domeną materace-dla-ciebie.pl, prowadzony 

przez Frankhauer z siedzibą: ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno, o nr REGON 302192767 i nr NIP 619-

202-01-01. Właścicielem domeny jest IWARE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klecińskiej 5, 54-413 

Wrocław (NIP: 894-300-73-04, Regon: 021346802). zwany dalej „Organizatorem”.  

1.2.W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu  zostanie udostępniona na stronie 

internetowej www.materace.dla.ciebie.pl 

1.3.Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są tylko i wyłącznie w niniejszym Regulaminie 

Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

1.4.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.5.Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.  

1.6.Celem  Konkursu jest wysłanie zdjęcia pt: ”Mój pupil w krainie snów” 

1.7.Konkurs trwa od 05.12.2012 r. do 31.12.2012 r. do godziny 23:59:59(„Okres Trwania Konkursu”).  

1.8.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani  akceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz do 

przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień i zasad 

Regulaminu Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (konsument w 

rozumieniu art. 221 k.c.), która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w 

Regulaminie (dalej „Uczestnik”) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.2. Regulaminu.  

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, 

małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany w okresie od dnia 05.12.2012 r. 

do 31.12.2012 r. do godziny 23:59:59 

- samodzielnie zrobić zdjęcie swojego pupila (zwierzaka) w czasie snu 

-wysłać go mailem jako załącznik w formacie JPG 

-wpisać w temacie wiadomości „Mój pupil w krainie snów” 

- podać w treści maila następujące dane:  

 imię i nazwisko 

 adres do wysyłki ewentualnej wygranej 

 numer telefonu   

2.5. Każdy z Uczestników ma prawo nadesłać do Konkursu tylko jedno zgłoszenie konkursowe (jedno 

zdjęcie) 

2.6. Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na ich dalsze przetwarzanie teraz lub w przyszłości przez Organizatora jako administratora danych w 

celach związanych z Konkursem, w szczególności z jego organizacją i przeprowadzeniem oraz w celu 

zamieszczenia danych (imienia i nazwy miejscowości) na liście zwycięzców Konkursu, która zostanie 

opublikowana na stronie internetowej materace-dla-ciebie.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.  

2.7. Uczestnik udostępniając swoje dane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

§ 3. NAGRODY  

3.1. W Konkursie zostanie wylosowana 1 (jedna) nagroda główna oraz 2 (dwie) dodatkowe 

a) jedna nagroda w postaci robota kuchennego-15 funkcji firmy Kenwood 

b) jedna nagroda w postaci sokowirówki firmy Clatronic 

c) jedna nagroda w postaci poduszki Lete firmy Frankhauer 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród wymienionych ust. 3.1. jeśli zgłoszenia 

nie będą spełniały wszystkich warunków określonych w par. 2  
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3.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani do 

przeniesienia praw do Nagrody na osobę trzecią 

3.4  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3.5. Nagrody o których mowa w ust. 3.1. powyżej zostaną przekazane do dnia 20.01.2013 r., na 

wskazany przez wylosowanego uczestnika adres  

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU  

4.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu w terminie od dnia 05.12.2012 r. do 31.12.2012 r. do 

godziny 23:59:59 na  https://www.facebook.com/materacedlaciebie w albumie „Mój pupil w krainie 

snów” będą publikowane nadesłane zgłoszenia konkursowe. 

4.2 Jednego ze Zwycięzców  wybiorą  fani na Facebooku, klikając „Lubię to” pod subiektywnie 

ocenionymi, jako najładniejsze i najzabawniejsze, zgłoszeniami konkursowymi-osoba z największa 

ilością kliknięć „Lubię to” zostanie jednym z Laureatów konkursu. 

4.3 Do dnia 05.01.2013r powołana w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu komisja 

konkursowa („Komisja”) w składzie 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora dokona wyboru 

Zwycięzców  spośród opublikowanych na https://www.facebook.com/materacedlaciebie zgłoszeń 

Uczestników. 

4.4. Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane  przez Komisję (dalej „Laureaci”), zostanie 

powiadomiony o wygranej do dnia 06.01.2013. za pomocą kontaktu telefonicznego na numer 

wskazany w zgłoszeniu Laureata  lub wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w 

Zgłoszeniu.  

4.5. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 10.01.2013 r. na adres 

konkurs@materace-dla-ciebie.pl  wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe Laureata w postaci:  

- imię i nazwisko  

- adres zamieszkania (ulica wraz z numerem, miasto z kodem pocztowym)  

- telefon kontaktowy  

a także oświadczenia następującej treści: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez sklep internetowy  www.materace-dla-

ciebie.pl, działający pod domeną materace-dla-ciebie.pl, prowadzony przez Frankhauer z siedzibą: ul. 

Poznańska 9, 63-600 Kępno w celach i w zakresie związanym z Konkursem w tym w celu przekazania 

nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz możliwość ich 

poprawiania lub żądanie ich usunięcia.”  

4.6 W przypadku nie otrzymania od Laureata do dnia 10.01.2013 r. wiadomości e-mail zawierającej 

dane, o których mowa w ust. 4.5., Uczestnik zostanie usunięty z listy Laureatów. W takiej sytuacji 

Organizator uprawniony jest do przyznania danej Nagrody innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie 

zostanie wybrane  przez Organizatora 

4.7. Dane Laureata (zawierające imię oraz miejscowość) zostaną opublikowana w  

terminie do dnia 07.01.2013r. na stronie www.materace-dla-ciebie.pl 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników 

Konkursu.  

5.2. Decyzje Komisji o których mowa powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika 

innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są 

sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek 

Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.  

5.3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i udostępnienie adresu poczty elektronicznej lub numeru 

telefonu komórkowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji 

elektronicznej, której przesyłanie jest związane z udziałem w Konkursie, w szczególności z jego 

organizacją lub prowadzeniem. 
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